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Predikatie over Handelingen 12 vers 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Voorburg – 21 juni 2015 
 
 Zingen Psalm 2 : 5. 

Votum. 
 Zingen Psalm 86 : 8. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Handelingen 12 
 
  1 En omtrent denzelven tijd sloeg de koning Herodes de handen 
aan sommigen van de gemeente, om die kwalijk te behandelen. 
  2 En hij doodde Jakobus, den broeder van Johannes, met het 
zwaard. 
  3 En toen hij zag dat het den Joden behaaglijk was, voer hij voort 
om ook Petrus te vangen (en het waren de dagen der ongehevelde 
broden); 
  4 Denwelken ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette, 
en gaf hem over aan vier wachten , elk van vier krijgsknechten, om 
hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor 
het volk. 
  5 Petrus dan werd in de gevangenis bewaard; maar van de 
gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. 
  6 Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus dienzelven 
nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen; en 
de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. 
  7 En zie, een engel des Heeren stond daar, en een licht scheen in 
de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeg-
gende: Sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen. 
  8 En de engel zeide tot hem: Omgord u en bind uw schoenzolen 
aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem: Werp uw mantel om en 
volg mij. 
  9 En uitgaande volgde hij hem, en wist niet dat het waarachtig was 
hetgeen door den engel geschiedde, maar hij meende dat hij een 
gezicht zag. 
10 En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwa-
men zij aan de ijzeren poort, die naar de stad leidt; dewelke vanzelf 
hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij één straat voort, 
en terstond scheidde de engel van hem. 
11 En Petrus tot zichzelven gekomen zijnde, zeide: Nu weet ik 
waarachtiglijk, dat de Heere Zijn engel uitgezonden heeft, en mij 
verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van 
het volk der Joden. 
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12 En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de 
moeder van Johannes, die toegenaamd was Markus, alwaar velen 
tezamen vergaderd en biddende waren. 
13 En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een 
dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rhodé. 
14 En zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de 
voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat 
Petrus voor aan de voorpoort stond. 
15 En zij zeiden tot haar: Gij raast. Doch zij bleef er sterk bij, dat het 
alzo was. En zij zeiden: Het is zijn engel. 
16 Maar Petrus bleef kloppende; en als zij opengedaan hadden, 
zagen zij hem en ontzetten zich. 
17 En als hij hun met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, 
verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid 
had, en zeide: Boodschapt dit aan Jakobus en de broederen. En hij 
uitgegaan zijnde, reis-de naar een andere plaats. 
18 En als het dag was geworden, was er geen kleine be-roerte 
onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. 
19 En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters 
rechtelijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden 
worden. En hij vertrok van Judéa naar Cesaréa, en hield zich aldaar. 
20 En Herodes had in den zin tegen de Tyriërs en Sidoniërs te 
krijgen; maar zij kwamen eendrachtelijk tot hem, en Blastus, die des 
konings kamerling was, overreed hebbende, begeerden vrede, om-
dat hun land gespijzigd werd van des konings land. 
21 En op een gezetten dag, Herodes een koninklijk kleed aange-
daan hebbende, en op den rechterstoel gezeten zijnde, deed een 
rede tot hen. 
22 En het volk riep hem toe: Een stem Gods en niet eens mensen. 
23 En van stonden aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom 
dat hij Gode de eer niet gaf; en hij werd van de wormen gegeten en 
gaf den geest. 
24 En het Woord Gods wies en vermenigvuldigde. 
25 Bárnabas nu en Saulus keerden weder van Jeruzalem, als zij 
den dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johan-
nes, die toegenaamd werd Markus. 
 
 Gebed. 
 Zingen Psalm 49 : 4 en 5. 
 
Gemeente, Handelingen 12 vers 23, daar luidt het Woord van God: 
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En van stonden aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom 
dat hij Gode de eer niet gaf; en hij werd van de wo rmen gegeten 
en gaf den geest. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest, 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. De koninklijke Herodes. 
2e. De goddelijke Herodes. 
3e. De verdoemelijke Herodes. 

 
Gemeente, hoofdstuk 12 van de Handelingen der apostelen is één 
groot bewijs dat God goed is. Het schittert aan alle kanten de verre-
gaande en ongedachte lankmoedigheid van God. Wat een geduld 
heeft de Heere met Herodes gehad. Wat een geduld, als het kwaad 
van zijn leven, vanaf het 1e vers wordt opgesomd. Pas in het 23e 
vers wordt het oordeel Gods over Herodes voltrokken. Zo lankmoe-
dig is de Heere. Herodes heeft lang de tijd gehad om tot inkeer te 
komen, om tot berouw te komen, om zich te verfoeien in stof en in 
as voor het heilig aangezicht van God. Hij kan nooit zeggen dat hij 
niet wist Wie er God en Koning was, want hij heeft de prediking 
gehoord van Jakobus en Petrus. De prediking van het Evangelie-
woord. De prediking die hij zocht uit te roeien, omdat het hem 
aanwees in zijn schuld en in zijn zonden, omdat het over hem zei: 
“Gij zijt niet recht voor het aangezicht van de Heere”. 
Wat een lankmoedigheid! Inderdaad, Herodes zal in die vreselijke 
plaats, waar wening is en knersing der tanden, nooit kunnen zeg-
gen: “De Heere heeft mijn dood op het oog gehad. Voor mij was er 
geen tijd en geen gelegenheid”. Maar wat is Herodes opgezweept 
door de vorst der duisternis. Wat blijkt dat hij de duivel te voet ge-
vallen is. Wat blijkt dat hij geloofd heeft de leugen van die duivel. 
“Als gij daarvan eet, zult gij als God wezen”, had de duivel ons voor 
ogen gesteld. Inderdaad, dat heeft het hele leven van Herodes 
uitgemaakt. Hij wilde als God wezen. Dat diepgewortelde kwaad dat 
in ons aller bestaan zit, dat wij allemaal met ons meedragen. De 
geest van de revolutie: “Geen God en geen meester”. Wij willen zelf 
de dienst uitmaken, en het eigen ik moet in het middelpunt staan. 
Dat is de tekening van ons boze bestaan, wat in Herodes ook zo tot 
uitdrukking gekomen is. 
Inderdaad, Herodes is bezig gehouden door de duivel. Als hij dit 
gebied in het bezit had gekregen, dan richtte de duivel zijn oog wel 
weer op een ander gebied. Dan is het hier, dan is het daar. In de 
woorden vlak voor onze tekst zijn Tyrus en Sidon aan de beurt. O ja, 
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ook daar wil hij zijn macht vergroten. Ook die wil hij in de greep heb-
ben. Zijn begeerte heeft nooit genoeg. Hij komt nooit tot rust. Hij 
wordt altijd opgezweept door dat verlangen naar meer, naar meer, 
naar meer. 
Inderdaad, Handelingen 12 tekent ons een ontevreden Herodes. 
Nooit genoeg. Wat vinden we ook daarin weer een kwaad. Een 
kwaad dat over ons allen ligt, waar wij allemaal schuldig aan staan. 
Wie van ons is er eigenlijk tevreden? Zo tevreden, zoals de apostel 
het uitdrukt: “Zo gij eten en drinken, kleding en deksel hebt, wees 
vergenoegd”. Nee, wat lijken wij veel op Herodes. Altijd maar de blik 
naar andere kanten. Altijd maar het verlangen naar meer en beter. 
Ja, ik heb het u gezegd: wat heeft de Heere een lankmoedigheid 
aan de dag gelegd met Herodes. Maar wat heeft de Heere een 
lankmoedigheid aan de dag gelegd met u en met mij. En zeker wel 
als je in je onbekeerde staat wellicht inmiddels grijze haren hebt 
gekregen en de rimpels op je aangezicht de leeftijd tekenen. Als je 
een mens bent die zoveel tijd en zoveel gelegenheid uit Gods han-
den hebt ontvangen, en waar je week aan week onder de prediking 
van het Woord hebt verkeerd, en die welmenende nodiging telkens 
opnieuw tot je heeft geklonken: “Wend u toch naar Mij toe”. En waar 
het maar zo voor u werd voorgesteld: “Komt herwaart tot Mij die 
vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven”. En nog dezelfde 
gebleven? Verbaas u dan met mij over die lankmoedigheid Gods. 
Maar besef terdege: uitstel is geen afstel. Besef terdege, dat als de 
maat van zonde is volgezondigd, de Heere geen ogenblik zal wach-
ten om de goddeloze te verdoen. 
Zie in onze tekstwoorden die zinsnede staan: “En van stonde aan”. 
Ofwel, in een ogenblik, op datzelfde moment, zonder dat er nog een 
tel uitstel verleend wordt grijpt de Heere in, tot de eer en de 
verheerlijking van Zijn Naam. 
Ik hoop (maar ja, dat kan ik niet, dat kan alleen Gods Heilige Geest) 
dat dat temidden van de verwondering over Gods taai geduld, dat 
dat de schrik om uw hart doet slaan. De schrik onbekeerd te wezen. 
En bent u uw leven één ogenblik zeker? Weet u het hoe het er over 
enkele ogenblikken uit zal zien? Onze tijden zijn in Gods hand en Hij 
heeft onze dagen een handbreed gesteld. Onze leeftijd is als niets 
voor Hem. En wij allen gaan als een schaduw heen. Wij zijn de 
verdwijning nabij. En dan? Wat zal het dan wezen? 
Weet u waar Herodes nooit mee gerekend had? Dat Hij openbaar 
moest komen voor het aangezicht van God. Hij had er nooit mee 
gerekend dat hij verantwoording moest geven van alles wat in het 
leven geschied was, hetzij goed, hetzij kwaad. Hij had er nooit mee 
gerekend dat hij wel koning kon wezen, maar dat er boven hem een 
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Koning troont in de hemel der hemelen. Een Heere, zo heerlijk en 
schitterend. Een God Die Zijn oordeel laat rusten op de allerbeste 
wetten, waar geen woord tegenin te brengen valt. Nee, daar had 
Herodes niet mee gerekend. 
En u? U zegt: “Ja, ik ben weleens een keer aangeslagen, en ik zit 
ook weleens een keertje te beven”. Maar ja, u gaat ’s avonds rustig 
weer slapen, terwijl u onbekeerd bent. U bent gelijk Herodes, pre-
cies hetzelfde, geen haar beter. Welnee! Want als u, zonder dat het 
vrede is met God en uw ziel, nog rustig kunt gaan slapen en nog 
rustig u in de gevaren van de wereld durft begeven, u bent net als 
Herodes. Maar weet dit, dat het wraakzwaard van Gods recht u 
treffen zal. En weet ook dit, laat dat nu tot troost zijn, tot troost van 
de gelovige. Je zit misschien wel in de modder. Je weet misschien 
wel niet meer hoe het gaan moet. Als je om heen kijkt in Nederland 
en in de wereld, dan zeg je: “Wat blijft er allemaal van over? Waar 
moet dat heen?” En als je ziet hoe de Kerk van de Heere Jezus 
Christus in allerlei delen van de wereld wordt opgejaagd, wordt 
achtervolgd, wordt gemarteld, wordt gedood; als je ziet wat er alle-
maal gaande is en je je weleens af kunt vragen: “Waarom grijpt God 
nu niet in? Waarom staat de Heere nu niet op tot de strijd, om Zijn 
haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid te doen vluchten?” Besef dan 
dit, dat de Heere uitstel geeft, dat de Heere lankmoedig is. Maar dat 
al die zonden en ongerechtigheden in dat boek zijn opgetekend, dat 
voor Zijn aangezicht is. En weet dat het bloed van de martelaren 
roept, schreeuwt om wraak, om vergelding. Net als dat bloed, waar 
hier van gesproken wordt, als Jakobus wordt gedood met het 
zwaard, als Herodes de gemeente van de Heere Jezus Christus een 
gevoelige slag wil toebrengen, en als hij ziet dat het de Joden be-
haagt, hij dan ook in de zin heeft om Petrus om te brengen. Weet 
dit, dat de Heere zegt, toen en nu: “Als je aan Mijn gemeente komt, 
dan kom je aan Mij, en als je Mijn oogappel aanraakt, dan zul je 
onder Mijn oordeel vallen”. Weet dat het bloed van Jakobus voor het 
aangezicht des Heeren riep om wraak, zoals het bloed van Abel van 
de aardbodem af een sprake gaf dat de Heere recht zou doen. Weet 
dit, dat alle dingen in Gods handen zijn. En zie dan ook, aan het 
einde van dat hoofdstuk (wie had dat nu in het begin kunnen be-
denken!), dat de Heere een weg gaat die wij niet kunnen bekijken, 
die wij niet kunnen bedenken, maar een weg die tot meerdere glorie 
van Hem is en tot een verregaande uitbreiding van Zijn gezegend 
Koninkrijk. Hoe kunnen wij het beslissen, wij die maar tegen de om-
standigheden aan zien. Weet u, en dat is nu zo’n moeilijke les, het 
te laten in de handen van de almachtige God, Die boven alle om-
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standigheden verheven is, en Die ziet van eeuwigheid tot eeuwig-
heid. 
Heb je weleens ondervonden welk een rust daarin gelegen is, als je 
heel de zaak van je leven, de zaak van je ziel en van je lichaam, de 
zaak van tijd en eeuwigheid gerust kunt overlaten in de handen van 
God? Heb je weleens ondervonden dat daarin het tekstwoord waar-
heid wordt: “Er blijft een rust over voor het volk van God”. Te rusten 
in het welbehagen des Heeren. Weet u, komt dat niet voor de dag in 
Handelingen 12, komt dat niet voor de dag in dat jaloers makende 
leven van Petrus? Heb je daar weleens naar gekeken? Heb je daar 
weleens over nagedacht? Wij die elk ogenblik op onze grondvesten 
staan te schudden. Wij die elk ogenblik niet meer weten hoe we het 
hebben. Wij die door elke boodschap, elk bericht maar uit het veld 
geslagen worden. Wij die tot paniek gedreven kunnen zijn, de wan-
hoop nabij. Wij die ons weg voelen zakken: “Is er dan geen God in 
de hemel? Waarom grijpt God niet in?” Wij die niet weten waarom 
het ons alles overkomt. Aan ons wordt gepredikt dat Petrus in de 
gevangenis zit. Wat doet hij daar in de nacht? Hij sliep! Hij sliep! 
Welke nacht is dat geweest? De nacht, voorafgaande aan de dag 
dat hij terechtgesteld zou worden. Morgen, bij het krieken van de 
dageraad, zal ook het zwaard van Herodes jou doden, Petrus. En 
terwijl hij gevangen zit en bewaakt wordt door vier keer vier wach-
ters, door zestien man om hem heen, zit hij daar geketend en wel 
tussen twee bewakers in, rustig in de gevangenis te slapen. Ik lag 
en ik sliep gerust van ’s Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ont-
waakte. 
Weet u wat elke Jood van buiten kende? Dat eenvoudige avond-
gebed. Ik hoop dat u het uw kinderen en kleinkinderen leert. Dat 
eenvoudige avondgebed uit de Psalmen. “Heere, in Uw handen 
beveel ik mijn geest”. Wat de Heiland aan het vloekhout der schan-
de uitsprak als een kruiswoord, grijpt terug op die Psalm en is een 
vervulling van die Psalm. En omwille van Hem Die het aan het 
vloekhout uitsprak, mag de Kerk van de Heere Jezus Christus het 
Hem na bidden. Hij Die het zei: “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn 
geest”, Hij heeft het Zijn Kerk voorgezegd, opdat ze het na zouden 
zeggen. En wat had de Heiland voor ogen? Hij had niet anders voor 
ogen dan de dood en dan het graf. Maar ook, over dood en graf 
heen, de eeuwige heerlijkheid, de gelukzaligheid van Hemzelf en 
van Zijn volk. Dat is het in het leven van Gods volk, in het leven van 
Petrus, over de einder heen te zien, daar in die heerlijke eeuwig-
heid, daar waar geen inwoner meer zegt: “Ik ben ziek”. Daar waar 
de dood niet meer heerst, waar de mensen in hun vijandschap en 
haat geen macht meer hebben. Nee, inderdaad, waar die rust over-
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blijft voor dat volk van God, waar Petrus in ademhalen mag, daar 
wordt het woord van de apostel zo waar: “Weet je wat het beste is? 
Ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat is zeer verre het beste 
zelfs”. Inderdaad, dat gold voor het leven van Petrus, als hij hier dat 
lichaam der zonde zou mogen afleggen en de Heere volmaakt zou 
mogen dienen, ongestoord, tot in alle eeuwigheid toe. 
Is dat in uw leven ook zo? Want kijk, dan komt het er maar op aan, 
dat daar een levende betrekking is tussen die gezegende Heere 
Jezus Christus en u, tussen God in de hemel en uw ziel. Weet u, als 
er Godsvreze in het hart is, wat zal je dan nog een mens vrezen?! 
Wat kan dan een nietig mens mij doen?! Is dat niet een heerlijke 
zaak, dat Petrus rustte in dat wat God doet. Wat de Heere doet dat 
is toch altijd goed. 
En wat een schril contrast, Petrus en de gemeente. Wat was dat 
voor een gemeente? Dat waren gelovigen, die de verschijning van 
de Heere Jezus Christus hadden leren liefkrijgen. 
En u? Wellicht ontdekt en ontgrond en last van uw zonden. En met 
al de nood van uw bestaan geen weg meer geweten. En in de af-
braak van uzelf is het terecht gekomen op die plaats waar de Heere 
Jezus Christus aan uw arme hart werd toegepast als de enige Hoop 
en de enige Verwachting van uw bestaan. U kunt zich misschien 
veel beter in het leven van die gemeente verplaatsen. Veel beter 
dan Petrus. Maar laat ik nu vooraf dit zeggen: ook dat is verba-
zingwekkend, dat de Heere niet alleen lankmoedig is over Herodes, 
maar Hij is ook lankmoedig, taai van geduld over de gemeente. 
Want moet je eens even kijken hoe de gemeente voor de dag komt. 
Dat is aangrijpend! De gemeente wordt daar neergezet als een 
gemeente die gedurig tot God bidt voor Petrus. Dat is schoon! Dat is 
mooi! Gedurig. Dus zonder ophouden gaat er vanuit de gemeente 
een geroep tot God op, wordt de nood aangaande Petrus die ge-
vangen zit en de dood in de ogen kijkt, wordt aan God bekend 
gemaakt. Dat is het wat de gemeente doet. Maar als dan de Heere 
de Hoorder van het gebed blijkt te zijn, weet je wat de gemeente 
dan zegt tegen Rhodé? “Gij raast. Je bent van je hoofd af. Je slaat 
wartaal uit. Dit is niet waar”. Ze geloven het niet! Is dat eigenlijk niet 
een veel aangrijpender zaak dan de vijandschap van Herodes! Wat 
kun je anders verwachten van een mens in zijn natuurstaat. Is dat 
niet veel aangrijpender, dat een gemeente na ontvangen genade dit 
aan de dag legt! Dat ze zo mistrouwend zijn, zo wantrouwend, dat 
ze zulke kleine gedachten van God koesteren. Is dat niet een ver-
schrikkelijke zaak wat over die gemeente wordt uitgesproken. Onge-
loof dat in hun hart nog zo om voorrang vecht. 
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Versta je dat? Is dat je klacht? Is dat de klacht van je bestaan, dat je 
er maar zo moeilijk toe komt: “Ik leg mij dus hierop betrouwend 
neer”. Dat je zo kunt gaan slapen. Leunend op het Woord van de 
eeuwig blijvende God. Wat zijn wij daar trouwens ver bij vandaan. 
Wat is de Reformatie ver zoek. Laat ze dan in Duitsland maar alles 
in het werk stellen om 500 jaar Reformatie te gaan herdenken. Wat 
is er nog van over?! Is het niet hoog tijd voor een nieuwe reformatie, 
om daar weer bij terug gebracht te worden, dat onwankelbare spre-
ken van de eeuwige God. Al gaan de omstandigheden het tegen-
deel vertellen. Al zijn de omstandigheden zaken die wij in het minst 
hadden verwacht, dat de Heere in zo een weg Zijn Woord vervullen 
zou. Maar dat we geloven dat eeuwig blijvend getuigenis van Hem. 
Weet je wat dat betekent? Dan geloof je aan deze kant niets meer. 
Ja, weet je wat je gelooft? Wat Gods Woord van je zegt: “Uit u geen 
vrucht. Uit u niets. Maar bij Mij alles”. Wat zou dat een kracht zijn! 
Ook in de gebeden. Zoals die man tot de Heere Jezus kwam: “In-
dien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen”. En zoals Jakob daar stond: “Ik 
laat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent”. 
En weet u, laten we dat zeggen over die gemeente. Ze waren ver-
baasd. Ze hadden dit nooit verwacht, dat Petrus voor de deur zou 
staan. Nee, vanzelf, begrijpelijk. Is dat de ervaring, de ondervinding 
in je leven? Ook in dat leven van het geloof. Daar waar je nood en je 
klacht voor het aangezicht van God werd uitgeschreeuwd mis-
schien, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Waar je op 
de kruispunten van je leven en onder de donkere golven die over je 
heen spoelden en onder de onweerswolken van je verdriet je nood 
aan Hem hebt geklaagd. Dat de Heere het gebed verhoord heeft in 
een ongedachte weg. Dat de Heere het anders oploste dan wij 
hadden gedacht. Dat je had zitten redeneren: “Het zal wel zo moe-
ten gaan, het zal wel zo moeten gaan”. En je stond die kant uit te 
turen, en de verlossing kwam van de heel andere kant. Dat je erken-
nen en betuigen moest dat de Heere een God is Die doet boven 
bidden en boven denken. Dat betekent dat wij Hem de weg niet kun-
nen voorschrijven en dat wij altijd te klein van Hem denken. Dat wij 
mensen zijn die onszelf in de weg zitten. Dat was bij die gemeente 
zo. En in heel die gang en in al dat gebeuren is de Heere er bij en is 
het oog van God op dezulken, op de Zijnen gewend. 
Moet je Petrus daar zien zitten in de gevangenis. In alle rust. En de 
gemeente wellicht in de onrust, in hun gebeden voor het aangezicht 
van God. En als dan het wonder gaat plaatsgrijpen, het ongedachte. 
Daarom zegt het Woord in vers 7: “En zie…” Dat is iets ongedachts, 
iets onnarekenbaars, iets wat onze opmerking behoeft. Dat is iets 
Goddelijks. 
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En zie, een engel des Heeren stond daar, en een licht scheen in de 
woning. Vind je het niet opmerkelijk dat al die wachters blijven sla-
pen, terwijl daar een helder licht door die woning schijnt! Wij, als we 
’s morgens wakker worden, dan is het van het nieuwe daglicht. Is 
het niet? Van de zon die opklimt. En hier in het heldere licht van de 
aanwezigheid van een engel, blijven ze slapen. De wachters niet 
alleen. Ook Petrus. Ook Petrus blijft slapen. Zie je dat staan? Ik vind 
dat zoiets schoons. Die engel stond daar en een licht scheen in de 
woning, en slaande de zijde van Petrus. Zo diep is hij in slaap. Ter-
wijl morgen zijn vonnis staat te wachten. Zo diep is hij in slaap, dat 
de engel hem in de zijde moet slaan om hem wakker te krijgen. Nou, 
dat is toch wel een geloofsslaap geweest. Dat de slaap geheiligd zij, 
kunnen we zingen uit de gezangen. Dat is hier aan de orde ge-
weest. Want dit is een Gode verheerlijkende slaap geweest. Dat is 
geen slaap uit luiheid geweest. Maar dat is een slaap van overgave 
geweest. Het is goed wat God beschikt. 
Zo wordt Petrus opgewekt. Sta haastiglijk op. En voordat Petrus in 
de war kan zitten over die ijzeren ketenen, die om zijn handen en 
voeten zitten, vallen ze zomaar van hem af. Ze liggen op de grond 
alsof het niets te betekenen heeft. En de engel zegt: “Omgord u en 
bind uw schoenzolen aan”, en hij deed alzo, en hij zeide tot hem: 
“Werp uw mantel om, en, volg mij”. En Petrus gaat. Weet u hoe dat 
komt? Omdat het een bekende stem was. Omdat het een bekende 
klank was. Weet je wat de Heere Jezus zegt van Zijn gemeente? 
“Mijn schapen horen Mijn stem en ze kennen dezelve”. Ja, die 
woorden had hij eerder gehoord in zijn leven. Terwijl hij druk was 
met zijn visserij en terwijl hij druk was met netten verstellen enzo. 
“Volg Mij”. En hij moest alles loslaten en Jezus volgen. En diezelfde 
klank wordt nu in zijn oren en in zijn hart gehoord: “Volg mij”. En hij 
volgt. 
En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was 
hetgeen door de engel geschiedde, maar hij meende dat hij een ge-
zicht zag. Hij dacht dat hij in vervoering geraakt was. Maar de eerste 
en de tweede wacht gaan ze voorbij. Ook die betekenen niets. En 
de ijzeren poort die naar de stad leidt, die ging vanzelf open. Dus 
die zestien wachters, die ijzeren ketenen en die ijzeren poort, alles 
wat Herodes had bedacht om die eenvoudige vissersman, Petrus, te 
bewaken, het blijkt allemaal ijdel en het blijkt allemaal niets te zijn. 
Vind je dat niet een wonderlijke zaak! Maakt de Heere in die weg 
ook niet de kracht van een mens belachelijk! Het briesend paard 
moet eindelijk sneven, hoe fel het jaag’ in het oorlogsveld. Het kan 
toch niemand de overwinning geven. Welnee, de sterkte van dat 
paard baat geen held. Maar de Heere der heren, dat is het hier ge-
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weest. De Heere der heren, alles is Hem onderworpen, tot ijzeren 
poorten toe. 
En uitgegaan zijnde, gingen zij een straat voort, en terstond scheid-
de de engel van hem. Daar staat Petrus. En nu komt hij tot zichzelf. 
Waarachtiglijk, de Heere heeft mij verlost uit de hand van Herodes 
en uit de verwachting van het volk der Joden. Herodes en de Joden, 
die allebei de dood van Petrus op het oog hadden. Maar de Heere 
heeft verlost. Want Petrus heeft nog een taak in de wereld. Hij mag 
niet van zijn post worden afgelost, nee. 
En als hij het alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria. En 
daar zijn ze nog steeds tesamen, biddende. En dan gebeurt dat hele 
gebeuren: op de deur kloppen, Rhodé komt en van ontsteltenis rent 
ze terug: “Het is Petrus”. “Gij raast”. Maar hij blijft kloppen. En dan, 
dan wordt hij binnen gelaten. En als hij binnen gelaten wordt, dan 
staat er: “En zij zagen hem en ontzetten zich”. Zo wordt die ge-
meente getekend. Een gemeente in ontzetting. Weet je wat ont-
zetting is? Een huis dat ontzet is moet afgebroken worden. Het 
fundament heeft scheuren en barsten. Dat staat op instorten. Zo is 
het bij de gemeente ook. Wat ze nu zien, kunnen ze niet geloven. 
Dit brengt ze totaal in beroering. Dit brengt ze in beweging. Dit 
brengt ze tot uiten van al hun gedachten. Het is daar een lawaai 
geweest. Want Petrus moet ze met de hand wenken dat ze zwijgen 
zouden. En hij gaat verhalen hoe hem de Heere uit de gevangenis 
uitgeleid had. 
Daar wou ik even de nadruk op leggen, toch maar. Vind je dat niet 
een zaak om te overwegen? Dit is nu bevinding die verteld moet 
worden. Dit is nu Gode verheerlijkend. Dit gaat niet over de mens. 
Dit gaat niet over dat griezelige wat er in onze dagen kan zijn. Dat 
de mens in het zwart in het middelpunt komt te staan, en dat de 
christen met al zijn ervaringen en belevenissen centraal staat en 
een of andere mystiekerie, een griezelige emotie ons overweldigt. 
Nee, dit is zakelijk, bevinding op het Woord van God gegrond. Dit 
heeft God gedaan. Dit is werkelijk geschied. Petrus heeft het niet 
over zichzelf, maar hij vertelt hoe hem de Heere uit de gevangenis 
uitgeleid heeft. Daar gaat het over. Dus het spreken over de ware 
bevinding is altijd tot de eer en de verheerlijking van God. Daar 
worden wij niets mee, maar de Heere wel. En als het goed is, is dat 
tot zegen van die het horen mogen, opdat ze het ook eens bij zo 
een God zouden wagen, opdat ze ook eens tot beweging gezet zou-
den worden. 
En als Petrus dan gesproken heeft, dan zegt hij: “Boodschapt dit 
aan Jakobus en de broeders”. Dat is mooi! Dat is mooi! Petrus zegt: 
“Gaat daar nu Jakobus en de broeders mee troosten. Hiermee”. Wat 
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zijn dat voor mensen, Jakobus en de broeders? Nou ja, mensen die 
er ook overal maar middenin zitten. Net als u en ik. U kunt zich ook 
niet uit de omstandigheden worstelen. En de dingen overkomen en 
overspoelen u. Wellicht onder alle mogelijke tegezin. Maar ja, wat 
kunt u er aan doen? Mensen die ook geestelijk gezien, zo gekneld 
kunnen liggen in banden van de dood. Dat je in de gevangenis zit en 
zegt: “Hoe kom ik er ooit uit?” De angst der hel dreigt je te overwel-
digen. En je zegt: “Ik heb het weleens uitgeschreeuwd naar de 
hemel, maar ja, wat ben ik eigenlijk opgeschoten? Hoe ben ik al-
dus? Ik zit nog steeds in die benauwende omstandigheden, dat ik 
niet tot rust gekomen ben, maar het is nog altijd onrust in mijn hart 
en mijn gedachten, in mijn geweten, in mijn leven van elke dag”. 
Hier zegt Petrus: “Boodschapt dit. Proclameer dit. Verkondig dit met 
alle stelligheid, als de prediking van het Woord, aan Jakobus en de 
broeders, dat de Heere Petrus uit de gevangenis verlost heeft”. Dus 
dat Hij machtiger is dan al de mogelijke gevangenissen die maar 
denkbaar zijn. Daar letterlijk, maar ook geestelijk, de knellingen 
waar we in kunnen zitten en waar we niet uit kunnen komen. 
En u, kind van God, de gevangenis van een zonde misschien. Een 
zonde die je maar niet overwonnen krijgt. Waarvan je je telkens 
voorneemt: “Ik zal het niet meer doen”. Maar ja, daar zit je dan, de 
deur gesloten en alleen in je kamer. En je valt er zomaar weer in 
terug. “Hoe kom ik uit die knellende banden weg?” 
Dit moet doorgezegd worden. Waarom? Opdat ze aan zouden hou-
den en moed zouden scheppen. Hoop op God, want gij zult Hem 
nog loven. Bij de Heere zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. Daar-
om moet dat Woord door gaan. 
En Petrus gaat uit, reizende naar een andere plaats. En dan wordt 
het dag. Alles is in ontsteltenis daar in die gevangenis. Die wachters 
kijken om zich heen, en ze kijken elkaar eens aan. Hoe is het mo-
gelijk? Hij is weg! De boeien liggen er nog. Wij hebben niets ge-
merkt. 
En dat moet aan Herodes geboodschapt worden. Dan komt voor de 
dag dat de mens niet alleen een hater van God is, maar ook een 
hater van zijn naaste. Want Herodes in al zijn grilligheid en grimmig-
heid, laat ze voor de dag komen, die wachters. Ze moeten het 
bekennen en ze moeten weggeleid worden. Dan zij maar dood. Als 
ik Petrus niet onthoofden kan, dan moeten die wachters maar om-
gebracht worden. Daartoe worden ze weggeleid naar de plaats waar 
het voltrokken wordt. 
Dat is zo tekenend voor wie de mens is in zijn natuurstaat. Dat moet 
je haast herkennen. Dat kan niet anders. 
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Er staat, dat als dat gebeurd is: “En hij, Herodes, vertrok van Judéa 
naar Cesaréa en hield zich aldaar”. Weet je wat dat betekent? Die 
wachters moeten gedood worden, maar Herodes gaat gewoon door. 
Hij gaat gewoon verder. Hij zit geen ogenblik in de war over die 
mensen die omgebracht zijn. Hij zit geen ogenblik in de war over de 
nabestaanden die achter blijven. Hij zit nergens over in de war, dan 
alleen over zichzelf en de vervulling van zijn eigen lusten en begeer-
ten. Hij vertrekt maar zo en gaat naar Cesaréa. 
Waar zijn wij eigenlijk nog van onder de indruk? Dat heb je mis-
schien weleens gedacht als je aan een doodskist stond: “Nu zal 
alles wel anders worden”. Het greep je aan. Het greep je naar de 
keel. Je kreeg het zelfs benauwd. Je kon haast niet meer adem-
halen. Maar ja, er was nauwelijks een week voorbij en je was weer 
overgegaan tot de orde van de dag. 
Inderdaad, wij liggen in de klauw van de duivel en die houdt ons wel 
allerlei moois en schoons voor. De duivel zegt: “Ach, geniet nog een 
beetje van het leven”. De duivel zegt: “Maar later kun je je nog beke-
ren. Wees maar niet te benauwd. En God is toch liefde, dus het 
komt allemaal wel terecht”. En we laten ons oor er zo gemakkelijk 
op rusten, om op dat venijnige kussen in slaap gewiegd te worden. 
Dat is de ernst. Dat gaat Herodes het leven kosten, mensen. Besef 
dat nu, ook in deze dag. Dat gaat je het leven kosten, als je zo blijft 
en als het niet verandert. 
Want hij gaat naar Cesaréa. Waarom? Wel, daar in Cesaréa ston-
den schouwspelen gehouden te worden. Schouwspelen wat veel 
volk op de been bracht. Daar wilde Herodes zijn. Want daar moest 
zijn ultieme machtsvertoon plaatsgrijpen, nu er zoveel als mogelijk 
mensen daar aanwezig waren. 
Maar voordat dat gebeurt, heeft hij eerst in de zin te krijgen tegen de 
Tyriërs en de Sidoniërs, zijn machtsgebied te vergroten, om nog 
hoogmoediger te worden. En zonder dat er wapens aan te pas ko-
men, vallen ze maar zo voor hem op de knieën. “Alsjeblieft, geen 
oorlog, Herodes. Wij zijn je onderworpen, want wij eten uit je hand. 
Als het oorlog wordt, dan sterven we toch van de honger, Dus wat 
we ook kiezen, het is allebei de dood en de gevangenis”. 
En dan, op een gezette dag, dan heeft Herodes een koninklijk kleed 
aan gedaan. Een gezette dag. Wat is dat voor een dag geweest? 
Inderdaad een dag waar veel volk op de been is. Maar het is nog op 
een andere manier een gezette dag. Een dag waarop geen wolkje 
aan de lucht te vinden is. Een dag waarop de zon al vroeg omhoog 
komt en zijn heldere stralen laat zien. Een prachtige, zonovergoten 
dag. Een dag die ons, met de vogels in de lucht mee, zou moeten 
nopen om God te loven en voor Hem te zingen: “Het ruime hemel-
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rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid”. Maar nu 
gaat Herodes dat schepsel Gods, die zon, voor zichzelf gebruiken. 
Niet opdat God er in geëerd worde, maar opdat hij geëerd worde. 
Daar gaat hij die zon voor gebruiken. Is dat niet een verschrikkelijke 
zaak in ons aller leven?! Wat doen wij eigenlijk met Gods schep-
ping? Wat doen wij eigenlijk met Gods gaven en zegeningen? Wat 
doen wij met de zon die aan de hemel staat? Wat doen wij met de 
regen, die valt op Zijn tijd? Wat doen wij met de nieuwe krachten die 
we uit voedsel ontvangen? Wat doen wij met ons geld en ons goed? 
Dit is het kwaad dat over ons allen is. Dat wij het besteden voor 
onszelf. 
In het ultieme komt dat in het leven van Herodes tot uitdrukking. 
Want op die gezette dag doet hij een koninklijk kleed aan. Flavius 
Josephes zegt: “Dat is een mantel ge-weest van allemaal stukjes 
zilver, prachtig aan elkaar geweven, die bij elke beweging heen en 
weer dansen en wiegen. Als daar de heldere zonnestralen op vallen, 
dan geeft dat een schittering van zich, dat kent zijn weerga niet. 
Alsof er een lichtkrans om Herodes heen ligt”. Daarom trekt hij die 
koninklijke mantel aan. Daarom gaat hij op zijn rechterstoel zitten, 
waar zijn recht heerst en niet Gods recht. Waar hij alleen de eer wil 
ontvangen. Daar zit hij, schitterend als de zonnestralen, op zijn 
troon, en dat volk om hem heen om die troon vergaderd. Het staat 
hem aan te staren. 
Hoe anders dan wat het Woord van God zegt over de christelijke 
Kerk. Niemand lette er natuurlijk op, op die gemeente. Maar ja, die 
zou toch blinken als de maan. In het licht van de Zon der ge-
rechtigheid geeft ze toch een schittering van zich. 
Maar hier de mens in zijn ijdelheid en in zijn val. Daar zit hij op die 
gezette dag. En hij deed een rede tot hen. Daar zit hij als met god-
delijke glans overgoten. Daar zit hij en hij houdt een rede tot hen. Hij 
houdt een betoog, een langdurig verhaal. 
Wat is dat voor rede geweest? Geen letter van die hele rede staat er 
in het Woord van God opgetekend. Vind je dat niet vreemd? Ik heb 
het wel gedacht: “Waarom zou dat er nu niet bij staan?” Weet je 
waarom het is? Hierom: er zat toch geen één zinnig woord bij. Het 
waren toch alleen maar vleselijke woorden, menselijke woorden. Het 
waren toch alleen maar woorden tot de oneer van God en niet tot 
Gods eer. Die woorden moeten helemaal niet herhaald worden. Die 
zijn toch waardeloos. Die zullen toch als kaf weggewaaid worden 
met de wind mee. Zinloze woorden. 
Maar Herodes dacht er niet aan dat hij rekenschap zou moeten ge-
ven van elk ijdel woord. 
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Denkt u daar wel aan eigenlijk? Als u gezellig bij de buurvrouw op 
de thee zit te praten over de buurtgenoten? Als je gezellig met el-
kaar op een verjaardag over van alles en nog wat praat? Als er 
zoveel woorden uit onze mond uitgaan in de schoollokalen, op de 
werkvloer? Elk ijdel woord. Wat wij misschien niet eens meer kun-
nen herinneren. God weet het wel. Er is een boek van gedachtenis 
voor Zijn aangezicht. Elk ijdel woord. 
En hij op de rechterstoel gezeten, hij deed een rede tot hen. En het 
volk riep hem toe: “Een stem Gods, en niet eens mensen”. Zouden 
ze het gemeend hebben? We weten het niet. Wat maakte Herodes 
het uit. Als hij de lofzang maar te horen kreeg. “Je bent een god, je 
bent geen mens meer, je bent een god”. Daar heeft hij zich in 
verheerlijkt en in verlustigd. Hij is niet opgestaan en gezegd: “Maar 
dat mag niet gelden. Het gaat niet om mij. Het gaat om de Heere”. 
Nee, hij heeft niet opgetreden. Hij heeft het zich wel laten gevallen. 
Een stem Gods en niet eens mensen. 
 
En wat er nu voor een oordeel over Herodes ligt, daar zingen we 
van uit Psalm 107 het 9e vers. 
 

De zotten overtreden, 
En krijgen hunne straf; 
Om d' ongerechtigheden, 
Mat plaag op plaag hen af. 
Zij walgden zelfs van brood; 
Geen beste spijzen smaakten, 
Terwijl zij vast den dood 
Met schrik en vrees genaakten. 

 
Nu is het genoeg. Van stonde aan sloeg hem een engel des Hee-
ren. De reden, de grond van het vonnis wordt genoemd. Daarom dat 
hij Gode de eer niet gaf. 
Dan komt het ineens akelig dichtbij, gemeente. Wij met onze ijdele 
gedachten: “De buurman doet het slechter dan ik. Wij proberen ten-
minste nog. We strijden voor de waarheid. We staan voor de waar-
heid”, en weet ik het wat allemaal. Een ander zegt: “Ik bid er nog om 
en ik zoek er nog naar”. Nou ja, dat is dan zo. Maar dit is het kwaad 
van ons leven: daarom dat hij Gode de eer niet gaf. Daarom worden 
ze geoordeeld die het Woord Gods nog nooit gehoord hebben, er-
gens uit de bossen, uit de wouden ver weg. Daarom worden ze ge-
oordeeld, zij die het Woord Gods wel gehoord hebben, week aan 
week wellicht. Daarom worden zij allen geoordeeld. De een die zijn 
best doet, de ander die niet zijn best doet. De een die denkt dat hij 
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het er aardig afgebracht heeft, en de ander die het wel weet: het 
klopt allemaal niet. Daarom is het. Dit is de grond van het oordeel: 
“Daarom dat hij Gode de eer niet gaf”. Dat is de verschrikking van 
ons leven. Geschapen in de rechtstaat om God de eer te geven, tot 
Zijn eer en verheerlijking te leven en daarom Zijn wet uit liefde te 
doen. Daarom als een rentmeester op deze wereld te zijn. Alles aan 
te wenden, opdat de glorie Gods verhoogd worde. En nu? Gelijk de 
beesten die vergaan. Wat een jammerlijke toestand waarin we ver-
keren met al dat ijdele denken van ons. Wat blijft er van het denken 
van Herodes over? Wat kan zijn koninkrijk hem nog helpen? Wat 
kunnen zijn onderdanen voor hem betekenen? Helemaal niets. Nee, 
die staan met de schrik om het hart te kijken naar het tafereel wat 
daar plaatsgrijpt, omdat hij God de eer niet gaf. Hij werd van de wor-
men gegeten en gaf de geest. 
Heb je daar weleens over nagedacht, wat dat is? Welke volgorde 
wordt daar gebruikt. Wat geldt voor ons allen als wij de dood zullen 
sterven? We geven de geest en worden van de wormen gegeten. 
En hoe staat het hier? Nog aangrijpender dan het aangrijpende re-
laas wat ons allen wacht. In plaats van die volgorde, is het anders-
om. Hij werd van de wormen gegeven en gaf de geest. De ont-
binding is ingezet en trekt de wormen aan. En terwijl zijn hart nog 
klopt en de adem in zijn neusgaten is, ziet het er uit alsof hij al in het 
graf is. 
Dat is de prediking die de Heere laat verkondigen, daar voor die 
velen. Die grote schare is samen gekomen. Hij in die zilveren mantel 
die zo schittert in de zon. Hij blijkt een mens te wezen. Stof zijt gij en 
tot stof zult gij wederkeren. Hij die de macht in zijn hand hield, hij 
blijkt onderworpen te zijn aan Hem Die gegeven is alle macht in de 
hemel en op de aarde. 
Hij werd van de wormen gegeten. Moet je eens proberen dat voor te 
stellen. Als je dat voor je ogen ziet, dat tafereel aanschouwt, hoe 
vreselijk, aangrijpend, hoe walgelijk! En tegelijkertijd, wat een spie-
gel. Het is je toekomst, leert het Woord van God ons. Het is je toe-
komst. En er waren er daar die dat in kregen te zien in dat ogenblik. 
Heb je het ook gezien, dat de dood is doorgegaan tot al de mensen-
kinderen, en dat je een ziel bent die gezondigd hebt en dat je 
daarom de dood zult sterven? 
Hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. 
Weet je wat de moderne mens zegt? “Gelukkig maar, nu is hij uit 
zijn lijden verlost”. Ja, dat dacht je. Dat dacht je. Dat begint nu pas. 
Hij gaf de geest en schrikt wakker in de plaats waar ook de rijke 
man terecht gekomen is. In die plaats van verschrikking, waar de 
worm niet sterft en waar het vuur niet uitgeblust wordt. En veel 
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heviger dan de lichamelijke pijn terwijl de wormen hem eten, is die 
zielepijn van die knagende worm: je schuld voor God, gij hebt niet 
gewild dat Ik Koning over u zijn zou. 
Weet je wat er in de Pinksterdag gebeurde? Ze werden verslagen. 
Ben je ook weleens verslagen geweest? Want weet u wat nu op ons 
tekstwoord volgt? En het Woord Gods wies. Het Woord Gods dat 
Herodes wilde tegen houden. De beletselen worden uit de weg ge-
ruimd. Herodes moet plaats maken. En nu heeft het Woord zijn vrije 
loop. Het Woord Gods wies en vermenigvuldigde. Weet u wat dat 
voor een Woord geweest is? De prediking die van Herodes uitging is 
een schrikbarende prediking. Maar de prediking die van het Woord 
Gods uitging is een troostvolle en een hoopvolle prediking. Hij die 
een zilveren mantel heeft aan gedaan om op God te gaan lijken, hij 
staat in schril contrast met Hem Die God is, van eeuwigheid af. 
Maar Die een mens is geworden, in onze diepte, in onze ellende is 
gekomen. Hij Die het Koninklijk kleed met heldere stralen heeft af-
gelegd en naakt en jammerlijk en ellendig in een kribbe is neerge-
legd. De prediking van het Woord Gods is de prediking dat God 
gedachten des vredes heeft en niet des kwaads, en dat Hij Zelf het 
Middel ter verlossing en ontkoming heeft teweeg gebracht. Daar 
waar wij door de ongerechtigheid de dood moeten sterven en een 
geldende gerechtigheid voor God niet teweeg kunnen brengen, daar 
wordt Hij voorgesteld Die de weg gegaan is, onderworpen aan de 
wil en de wet des Heeren. En Die heeft die wet gedaan uit liefde, 
liefde tot Zijn Vader. En de ijver van Gods heeft Hem verslonden. De 
Heere Jezus Christus is de mensen in alles gelijk geworden, doch 
zonder zonde. Opdat Hij in de natuur, waarin gezondigd was, de 
gerechtigheid teweeg zou brengen. Daarom kroop hij in de hof 
Gethsémané als een worm en geen man. Daarom werd het bloedig 
zweet Hem uitgeperst uit Zijn poriën, onder de last van de toorn van 
God, onder de wraak die de Heere nemen zou over al de ongerech-
tigheid. En zo is Hij, de Onschuldige, geoordeeld geworden door de 
Rechter. Ter dood veroordeeld, des doods schuldig. Kruist Hem. En 
zo heeft Hij gehangen aan het vloekhout der schande. Mijn God, 
Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Wel, hierom, opdat mensen 
die zich als een Herodes leren kennen, in  Hem alleen het leven en 
de zaligheid zouden vinden. Waar ze de dood op al het hunne moe-
ten schrijven, daar is Zijn dood het leven en de zaligheid tot in alle 
eeuwigheid toe. 
Die Heere Jezus Christus hing aan het vloekhout der schande. En 
Die de dood stierf, Die in het graf gelegd is, maar van de doden niet 
gehouden kon worden, Die opgestaan is, ten hemel gevaren is. De 
Vader haalde Hem binnen, en gezet is aan de rechterhand van de 
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Vader. Hij is het Die het zegt: “Mij is gegeven alle macht in de hemel 
en op de aarde”. Nee, niet Herodes in zijn stralende gewaad, maar 
Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, in de hoogste hemelen, en 
Die gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde, Die heeft Zijn 
Geest uitgezonden onder de mensenkinderen, gegeven over alle 
vlees, opdat mensen tot Hem gebracht zouden worden en in Hem 
alleen het leven zouden vinden. Jezus Christus, de Zoon van de 
eeuwige God, Hij is het alleen Die ons redden en Die ons verlossen 
kan. 
Het Woord Gods wies en vermenigvuldigde. Dat betekent: er kwam 
vrucht op de prediking van het Woord. En weet u wat de prediking 
van het Woord is? Gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult 
zalig worden. 
Daar heb je het weer. In plaats van dat drijfzand van wat wij denken, 
de vastigheid van het spreken Gods. Gelooft in de Heere Jezus 
Christus. Dat is, wanhopige handen uitgestrekt en Hem aangegre-
pen om Hem niet meer los te kunnen laten. Al je hoop en al je 
verwachting is in Hem. Ja, zo lag de vrouw van Kohlbrugge op d’r 
sterfbed: “Jezus, vertoon U nog eens aan mij”. Zo zijn ze door de 
eeuwen heen gestorven in het geloof. Het geloof in de Heere Jezus 
Christus. Maar alles, tot zelfs mijn leven mij ontvalt, daar zal het 
Hem in alle eeuwigheid niet ontvallen kunnen. Nee, Hij houdt vast 
degenen die Hem van de Vader gegeven zijn, en Hij draagt ze voor 
op grond van Zijn eigen bloed, in de voorbede voor het aangezicht 
van Zijn Vader. 
Gelooft in de Heere Jezus Christus. U zegt: “Hoe gaat dat nu?” 
Weet u hoe dat gaat? Thomas Wilcox zeg het zo treffend: “Wilt u 
weten wat dat is? Dan moet u maar nazien in uw leven of het bij u 
waarachtig is. Dat u onder de prediking van het Woord, waar u die 
blanke en schone Heere Jezus is voorgesteld, een indruk en een 
afdruk hebt ontvangen van uw zonden en ongerechtigheden; dat u 
in het licht van Zijn Wezen en aangeraakt, en er onderuit gekomen 
bent als een schuldenaar, en dat u met al uw schuld en zonden 
geen andere kant meer op kunt dan die God, Die uw Rechter zijn 
moet, om genade te bidden”. Weet u wat John Bunyan zegt? “Alzo 
schreeuwt een hert naar de waterstromen. Nou, dat wordt gehoord 
hoor, bij een ontdekte ziel die onder de glans van die Heere Jezus 
Christus zijn eigen doffe schuld en zonden heeft thuis gekregen. Dat 
wordt gehoord. Dat is een schreeuwende ziel”. 
Ik heb geen woorden, zegt u. Nee, maar een schreeuw van het hart, 
die God wel hoort. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt, wat de 
overdenking in mij spreekt. 
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Inderdaad, het Woord Gods wies en vermenigvuldigde. Er werd 
vrucht gevonden op de prediking van het Woord, naar Jezus’ eigen 
belofte. Het tarwegraan moet in de aarde gaan om te sterven, en zo 
zal het veel vruchten voortbrengen. 
Vind je het trouwens ook wonderlijk? Het Woord Gods wies, staat 
er. Petrus was er niet, en Jakobus was vermoord. Opdat de diena-
ren van het Woord het niet van zichzelf zouden verwachten. En 
opdat de gemeente geen roem zou geven aan iemand die het 
Woord moet verkondigen. Welnee, de Heere schakelt hier de mens 
in die zin uit, om te tonen dat het niet om ons gaat. Maar dat het 
Hem wonderlijk genoeg nu behaagt om mensenkinderen de dwaas-
heid van de prediking nu te laten uitdragen, wat Hij nu als slijk aan 
Zijn heilige Godsvingers gebruiken wil om blinden zielsogen te ope-
nen. 
Het Woord Gods wies en vermenigvuldigde. Adam werd getoond in 
Herodes, en Christus werd getoond in het Woord Gods. Dat is de 
zuivere prediking van het Woord. Onze zwartheid, maar die helder-
heid van Hem. En weet u, dit is het wonder, en het gaat er maar om 
dat je dat in je leven kent en mee mag maken: de Zonne der ge-
rechtigheid gaat ze op. En in plaats van Herodes, zien ze Jezus. 
Heb je Jezus weleens gezien, en heb je Zijn woorden weleens ge-
hoord? Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten 
sterven. Ach, dan zal je het met recht uitroepen wat het volk over 
Herodes zei. Dan zul je het uitroepen over die Heere Jezus: “Een 
stem Gods en niet eens mensen”. Want in Zijn spreken alleen is 
vrede en zaligheid. En waar Hij getoond wordt aan het vloekhout der 
schande, daar kan en wil de Vader niet meer toornen en niet meer 
schelden. Daar valt het pak van zonden je af, op dat snijpunt, van 
waar de vrede en de gerechtigheid elkander kussen, in het bloed 
van de Heere Jezus Christus. 
Het Woord Gods wies en vermenigvuldigde. Dat gaf God daar. 
Geve de Heere het ook hier. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 37 : 14. 
 

Wijk af van 't kwaad, en sta, met al uw krachten, 
Het goede voor, in weldoen onvermoeid; 
Woon eeuwig hier in late nageslachten; 
Want God, Die 't recht, waardoor Zijn heilrijk bloeit, 
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Op 't hoogst bemint, bewaart hen die 't betrachten; 
Maar 't godd'loos zaad wordt door Hem uitgeroeid. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


